
 

 

 

     

 

 לחג הסוכותמראי מקומות 

 (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)

 

 לחג הסוכות: עלונים-לבית ולמשפחה

 

                       תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו  תשע"ז סיפורי צדיקים                               תשע"הדברי יושר 

   תשע"ה   תשע"ונר לשולחן שבת                                             תשע"ד   ['אז נדברו']לקט רחמנא אמר 

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו  ]בעלזא[דברי תורה לחג הסוכות                       תשע"ה  פנינים 

         

 

 הסוכההלכות 

 

שות הרבים, קרקע אינה נגזלת, מצוה הבאה בעבירה, גזל שימוש,  ]גזולה, שאולה, המסכך ברסוכה גזולה 

 עולמות, קכב  [בנה ביציאת חירום או במקום אחר הנאסר ע"י הרשויות, נזק לשכנים כתוצאה מסוכתו

 קהילת בני תורה, תשע"ג  עמיד, חיזוק הסכך[]מעמיד דמ  'מעמיד' בדבר הפסול לסכך בו

 קהילת בני תורה, תשנ"ז ]וצורת קשירתם לסוכה[ כשרות מיני סכך שונים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וכמה חייב להוציא כדי לקיים מצוות סוכה? 

     נוה ההיכל, תשע"ג      שלמים מציון, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"דשינוי מיקום דפנות הסוכה 

 מעדני אשר, תשע"ו    עולמות, שלו     מחמדי התורה, תשע"ה

 עומקא דפרשה, תשע"הית סוכה  יתעשה ולא מן העשוי בבנ

חברו  בסוכת ישיבה יעת חברו, נטילת קרשים לסוכה ללא יד[ קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

 , שטעולמותמינים, בחג הראשון, ובשאר הימים[    ', נטילת דרשות ללא

 ר, תשע"אהגר"א עוזבסוכה  'לבוד'

 זרע ברך, תשע"ג ?לחג הסוכות בבית המקדש לבנות סוכהמותר אם ה

 "א עוזר, תשע"אהגרסוכה שאינה ראויה לשבעת ימי החג 

 אשכול יוסף, תשע"ההמנהג לתלות בקבוקי שמן זית בסוכה לנוי ולהשתמש בהם לנרות חנוכה 

 

 

  

 

ות עשרלצפיה ב

      שיעורים על

 חג הסוכות

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 ר "בינינו" :באת

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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 תשע"ז  יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו הלכות בניית הסוכה

 שע"זאשכול יוסף, ת האם מותר להרעיש לצורך בניית הסוכה?

רץ  ]כשבפירוק הסוכה והחזרתה למחסן, יש הנאה למפרק, חיילים במילואים[ פירוק סוכה בחול המועד

 כצבי, תשע"א

 מחמדי התורה, תשע"ד ]עלה לסוכה ביו"ט למרות האיסור, יצא['אי עביד לא מהני' בסוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ושהחיינו בזמן בניית הסוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"והוסיף סכך על הסכך הכשר לצורך פרטיות מהשכנים למעלה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וטעה וסיכך בסכך שאינו שלו 

]האם בניית הסוכה היא מצוה או רק הכשר  בניית סוכה או התעסקות בארבעת המינים, מה קודם

 כאיל תערוג, תשע"ז  רץ כצבי, תשע"ד מצוה, וכן לגבי ארבעת המינים[

 עולמות, ע   בגג שמשתמשים בו רק בסוכותמצוות מעקה 

 

 מצוות ישיבת הסוכה

 

 דפי עיון, תשע"ד היכן ישב?. 'מ 2התחתונה בגובה וס"מ  90 עליונהה גובהלאדם שתי סוכות, 

נר יששכר, השימוש במכשיר "בייבי סיטר" בשבת ובחג לאפשר להורי התינוק לשבת בסוכה 

 תשע"ד

 וישמע משה, תשע"ה ]שמא ימשך[ מקצתו בתוך הסוכה וחלקו בתוך הביתלאכול בסוכה על שלחן ש

]לדור כמו בביתו, כלי אכילה בסוכה, שינה בסוכה, אכילה ושתיה בסוכה,  דיני מצוות ישיבת הסוכה

 דברי הלכה, תשע"ז כזית בליל ראשון[
שימוש  ]רוח מצויה, קשירת הסכך, מזוזה בסוכה שלפני הבית, החזרת סכך בשבת ויום טוב, דיני הסוכה

 מים חיים, תשע"ו בזוי בסוכה, לישון בבית מפני רעש שבסוכה, מי שאין לו בית האם חייב בסוכה[

נס לביתו כדין כי]האם רשאי לה ושביםסוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים 
 ממשנתה של תורה, תשע"ה מצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל להיות בה בנחת[

]קידוש בליל ראשון בעמידה או בישיבה, שהחיינו בקידוש בליל ראשון למי שאינו  הערות בעניני סוכה

 רוממות, תשע"ז בסוכתו, האם יש מצוות אכילת פת בכל ימי הסוכות[

 קהילת בני תורה, תשע"ה  ]חיוב ישן במצוות[ הוצאת אדם ישן מהסוכה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה בלילה הראשון כזית ראשון או שני כזיתים

  תורה והוראה, תשע"ה  [, בשעת הטיול ובשעת המנוחהסוכה ולינה ללא]אכילה טיולים בחג הסוכות 
 עולמות, רע"ד   "ג תשע

 מחמדי התורה, תשע"דאכילת ארעי בשבת וביום טוב מחוץ לסוכה 

קהילת בני  סוכה ליד מקום רועש[]סוכה בכותל המערבי,  אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה

 תורה, תשע"א

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ?כיצד יקיים הקטן מצות ארבע מינים ביום הראשון בלולב שאינו שלו

 

 

 

 

ות עשרלצפיה ב

      שיעורים על

 חג הסוכות

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לת הרבים, לתוע

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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]מי נחשב מצטער, מצטער מחמת סיבה אחרת, המצטער בשינה בסוכה פטור "מצטער" בישיבת הסוכה 
יא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, מי דינו לגבי אכילה, מצטער מחמת צפיפות בסוכה, האם חייב להוצ

הגר"א גניחובסקי,   הגר"א עוזר, תשע"ג  עולמות, קכד   שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו[

 תשע"ה

כאיל תערוג, "מצטער"? וא אדם מבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם ה

 תשע"ז

 אשכול יוסף, תשע"ז וע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"?מד

 שר, תשע"דמעדני א  לשבת עם הצאן במרעה ולהיפטר מן הסוכה

 מעדני אשר, תשע"דהאם יש להשאיר את השולחן בסוכה בשעת השינה? 

 מעדני אשר, תשע"דהאם מותר לצאת מהסוכה כשאוכל או שתיה בפיו? 

 מעדני אשר, תשע"דכשלפי תחזית מזג האויר ירד גשם, האם מותר לישון חוץ לסוכה?  

 

 ברכת "לישב בסוכה"

 

  קהילת בני תורה, תשנ"ה רכת "לישב בסוכה" בכל כניסה לסוכה, או רק בשעת אכילהב

  עולמות קכ"ד

מאור  אכילת ארעי[ ,לה, על שינה, ישיבת ארעי]בכל כניסה או בכל אכי "לישב בסוכה"ברכת 

 החג, תשע"ה

 מעדני אשר, תשע"המסופק אם בירך "לישב בסוכה" האם יברך שוב? 
]בשעת הברכה היה הגג  ?והתברר לו שהגג היה מכוסה, האם צריך לברך שוב "לישב בסוכה"בירך 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה פתוח ואח"כ נסגר, האם יברך שוב[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הבירך "לישב בסוכה" בזמן תוספת יום טוב 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"זסדר האושפיזין במשנת הבני יששכר 

 פניני דעת, תשע"זמדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  'אושפיזין עילאין'

    ברכת הלולבו נוסח "אושפיזין" להדפסה

 

 ארבעת המינים

 משא ומתן, תשע"ה לאתרוג בשעת בדיקה[]שכח לשלם את התמורה על האתרוג, הזיק שאלות חו"מ 

 נוה ההיכל, תשע"ג  האתרוג בראי ההלכה והדורות

 הגר"א גניחובסקי, תשע"האתרוג של חו"ל האם חייב במעשר? 

 הגר"א עוזר, תשע"בברכת נטילת הלולב ומיניו 

 הגר"א עוזר, תשע"דהידור מצוה 

 הגר"א עוזר, תשע"גקנין דרבנן בארבעת המינים 

 הגר"א עוזר, תשע"גחציצה בארבעת המינים 

 דבר חוק ומשפט, תשע"וקדימה ואונאה במכירת אתרוגים 

 

 

ות עשרלצפיה ב

      שיעורים על

 חג הסוכות

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_56_77.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_56_77.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_56_77.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_56_55.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_56_55.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/224_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_55_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_55_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_56_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_56_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_72_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_72_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_73..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_73..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_63_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_63_76.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47437
http://beinenu.com/alonim


 

 נוה ההיכל, תשע"ג  []מחילה למפרע? ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלהאתרוג גזל 

 הגר"א עוזר, תשע"במתנה על מנת להחזיר בד' מינים 

  הגר"א עוזר, תשע"דלולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה 

 רץ כצבי, תשע"ג גדרי מצוה הבאה בעבירה בארבעת המינים

      רץ כצבי, תשע"ב תר מחומש[]המבזבז אל יבזבז יוכמה יש להוציא לקניית ארבעת המינים 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  האם באיגוד הלולב יש חשש "מעמר"

  שלמים מציון, תשע"ונטל לולב ושכח לברך, לא להפסיק בין הברכה להלל[ נענועי הלולב בהלל ]

 אורות הגבעה, תשע"ההאם ערבה השווה פחות משווה פרוטה נקראת "לכם" 

 והגר"א גניחובסקי, תשע"כשיכול להדר רק באחד מארבעת המינים באיזה יבחר? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   איסור בורר, הפרדה בין אתרוג כשר ואתרוג פסול

 

 שמחה בחג הסוכות

 

 רץ כצבי, תשע"ז ההקפות ואמירת ההושענות בסוכות ובהושענא רבה

 אשכול יוסף, תשע"גמדוע רק חכמי ישראל רקדו בשמחת בית השואבה? 

 ו גחלים תלהט, תשע"הנפש  מדי שבת, תשע"ז   עבדו את ה' בשמחה

 שבילי פנחס, תשע"ותחתונים ומים עליונים מים  –שמחת בית השואה 

 דרכי החיזוק, תשע"זשל תורה שמחה  –שמחה של מצוה 

]סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה אחר  זמן שמחתנו בחג הסוכות
 חטא העגל, גמר סדר הימים הנוראים, תוכנו הרוחני של חג האסיף, הקשר בין ארבעת המינים לשמחה בחג[

 קעה ,עולמות  ]טז, יד[ )ושמחת בחגך(
נטילת  ,נטילת ערבה במקדש ,חובת הקרבנות ביו"ט ,ושאבתם מים בששון]עבודת המקדש בחג הסוכות 

צות עליה מ ,יסוך המים לספליםנ ,מצות ניסוך המים ,נטילת לולב בירושלים בזה"ז ,לולב במקדש בזה"ז
לויים בשיר בית  ,אלת גשמים בזמן עליה לרגל, שלרגל בזה"ז עליה, ברגל –לרגל עליה  , מצותלרגל

 עומקא דפרשה, תשע"ה ה[צורת שמחת בית השואב ,שירת הלויים בט"ו מעלות ,השואבה

הקפות ה , הוצאת ס"ת להושענות, זה"זהושענות במקדש וב, הקפת הבימה ע"י ישראל]עניני הושענות 
התרת אגד  ,ת"ת בליל הוש"ר ,טעם שם הוש"ר ,יום דין בהוש"ר, ביאורים בהושענות, באמירת הושענות

כפרת  ,בגדי הושענא רבה ,שהחיינו על הערבה ,ברכה על מנהג ,חביטת ערבה ,להושענות ערבי נחל ,הלולב
 ,סתירת הסוכה בהוש"ר ,עשיית מלאכה בהוש"ר ,יבשלולב ה פסול ,אתרוג של תרומה ,אוה"ע בסוכות

 עומקא דפרשה, תשע"ד [צילא דמהימנותא ,השמחה בשמחת תורה ,קרה"ת בשמחת תורה

 אשכול יוסף, תשע"וקונטרס בענין שמחת בית השואבה 
 ,השמחה בבשר שלמים, כתיבת ס"ת בחוה"מ ,כהלכתה שמחת המועד, לויתן סוכת עורו שלזמן שמחתנו ]

ברכה  ,חיוב שתיית יין במועד ,שלמי שמחה ,שמחת הרגל בזה"ז ,שמחה בלילות הרגל ,במצות ושמחת בחגך
 שמחת חול ,מצות שמחת יו"ט ,שמחת חג הסוכות ,ישמח ישראל בעושיו ,'הושמחתם לפני  ,על שמחת יו"ט

איחור , שמחת תורה ,מה"ת או מדרבנן ,שורש שמחת ביה"ש ,אשרי ילדותנו ,שמחת ישיבת סוכה ,המועד
 חציו ,השמחה בשמיני עצרת ,עמידה בהקפות ,שירה הזאתה ,שתה חתן תורה ובראשיתמ ,תפילת מוסף

[ שמחת תורה ,זמן שמחתנו ,שמחת המועד ,שבע מצוות שבחג ,סדר קרה"ת בש"ת ,לכם בשמחת תורה

 דרכי החיזוק, תשע"ד    עומקא דפרשה, תשע"ג
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_56_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_56_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_56_74.pdf
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http://beinenu.com/alonim


 

 

 ,פנינים בעניני חג הסוכות, הנהגות החזו"א בהלכות סוכה]אוסף מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
מעשים והנהגות , בענין יום שמחת תורה, בהלכות ד' מינים , שו"תת בעניני אכילה בסוכה וחוץ לסוכה"שו

עשיו של רבינו , ממעשים והנהגות מהרבנית ע"ה, פסקי הלכות ד' מינים, ניני חג הסוכותמרבינו שליט"א בע

 תשע"ז    דברי שי"ח, תשע"ד"א[ שליט

 רוממות, תשע"ז לקט מהנהגות גדולי ירושלים לחג הסוכות

  רוממות, תשע"ז לקט פנינים הלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל לחג הסוכות

 , תשע"ופניני דעת  הנהגות ועובדות לחג הסוכות מהגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

 שיח בחוקיך, תשע"ונ "נ קרליץ שליט"א שו"ת מהגר

 מאור החג, תשע"ד מקצת ההלכות הנוהגות בסוכות

 

 החגת במחשב

 

 מאור החג, תשע"ד ענני כבוד או סוכות ממש

 מאור החג, תשע"דלמען ידעו דורותיכם 

 שבילי פנחס, תשע"המעלת ארבעת המינים ושלושת האגדים 

 אשכול יוסף, תשע"דמדוע נשארים ערים בליל הושענא רבה? 

 במשנת הפרשה, תשע"ז ]ויהי בשלם סוכה( מדוע כתובה סוכה בכל התורה בכתיב חסר )סכה(

 במשנת הפרשה, תשע"ז סוכההזכות לראות את האושפיזין ב

 שפת אמת, תרל"ד ענין סוכה כנגד נישואין וגמר קנין הקידושין

 אשכול יוסף, תשע"ג לעתיד לבוא מדוע ינסה הקב"ה את אומות העולם במצוות סוכה?

 תשע"גר יששכר, נחג הסוכות חירות מעין עולם הבא 

 רוממות, תשע"ז ]ע"פ הגר"א[ חל סוכות בי"ד תשרימדוע 

 תשע"ב  תשע"א  תש"עהגר"א עוזר, שיעורי החג של 

 עלונים( 21)  תשע"ו   תשע"ז מגדולי הדור   לחג הסוכותים וסף עלונא

 זתשע" סוכות,  רשה(שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א )באר הפ

 עמ'( 57)  והפילפול ש, על דרך ההלכה החידוחג הסוכותל "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

יש לשלוח את המילה 'צרף'  לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות 

 kishurtora@gmail.comלכתובת  

 

ות עשרלצפיה ב

      שיעורים על

 חג הסוכות

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 ת(קודמו

 באתר "בינינו" :

 

*** 
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להפיץ דף זה 
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 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_56_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_56_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_56_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_53_73_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_53_73_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_56_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_56_77.pdf
mailto:kishurtora@gmail.com
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http://beinenu.com/alonim

